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เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอําเภอตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
๒๕๔๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ดําเนินการโดย
ใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิใหนําพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
แตบางสวนมาใชบังคับ
ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดขึ้นเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชย หรือใน
การดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔
“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง
วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน
“ขอความ” หมายความวา เรื่องราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ
“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่
สร า งขึ้ น ให อ ยู ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง นํ า มาใช ป ระกอบกั บ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ แสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับ
ขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา
“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอนจะมีการเก็บ
รักษาขอมูลเพื่อสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดวยตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ ไมรวมถึง
บุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งผูสงขอมูลประสงคจะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให และ
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งกระทําการในนามผูอื่นในการสง รับ หรือเก็บ
รักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้น
“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยง
ระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
“เจาของลายมือชื่อ” หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและ
สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
“คูกรณีที่เกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยขึ้นอยูกับใบรับรองหรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
“หนวยงานของรัฐ “หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระ

ราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดําเนินงาน
ของรัฐไมวาในการใดๆ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ จะ
ตกลงกันเปนอยางอื่นก็ได
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๗ หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด
เพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทํา
เปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้น
ไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว
มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการ
ลงลายมือชื่อแลว ถา
(๑) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อ
รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน และ
(๒) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพที่เปนมา
แตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว
(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความตั้งแต
การสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ
(๒) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได
ความถูกตองของขอความตาม (๑) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงใด
ของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ตามปกติในการติดตอสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอความถูกตองของ
ขอความนั้น
ในการวินิจฉัยความนาเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (๑) ให
พิเคราะหถึงพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น

มาตรา ๑๑ หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
พิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น ให
พิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ลักษณะหรือวิธีการรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ ลักษณะหรือวิธีการที่ใช
ในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง
มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษา
เอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวาได
มีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว
(๑)
ขอมู ล อิเ ล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลั บมาใชไดโดยความหมายไม
เปลี่ยนแปลง
(๒) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง สง หรือ
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับใหปรากฏ
อยางถูกตองได และ
(๓) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทาง และปลายทางของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาว ถามี
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคในการสงหรือรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจกําหนดหลักเกณฑ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในมาตรานี้
มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และ
หามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นไดทําคําเสนอหรือคําสนอง
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๑๔ ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทํา
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
มาตรา ๑๕
บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดยวิธีใด
ใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น
ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล หาก
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย
(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือ
(๒) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลไดกําหนดไว
ลวงหนาใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ

มาตรา ๑๖ ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูลและชอบที่จะ
ดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา
(๑)
ผูรั บขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ไดตกลงกับผูส งขอมูลวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ
(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใชวิธีการที่ผูสง
ขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรูโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูล
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถา
(๑) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับ
นั้นมิใชของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่
ไดรับแจงนั้น หรือ
(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
ไมใชของผูสงขอมูล หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตก
ลงกันไวกอนแลว
มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับ
ขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูลและ
สามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว
มาตรา ๑๘ ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับแตละชุดเปนขอมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได เวนแตขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ชุดนั้นจะซ้ํากับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ํา หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตาม
วิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสงขอมูลไดรอง
ขอหรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏในขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหรือ
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทําไดดวยการติดตอสื่อสารจากผูรับขอมูล ไมวาโดยระบบ
ขอมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของผูรับขอมูลซึ่งเพียงพอจะ
แสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว
(๒) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกําหนดเงื่อนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเมื่อไดรับ
การตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาผูสงขอมูลจะไดรับ
การตอบแจงการรับแลว

(๓) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดกําหนดเงื่อนไขตามความใน (๒) และผูสงขอมูลมิไดรับการตอบ
แจงการรับนั้นภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิไดกําหนด
หรือตกลงเวลาไว
(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบแจงการรับและ
กําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับ และ
(ข) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผูสงขอมูลบอก
กลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมีการสงเลยหรือผูสงขอมูล
อาจใชสิทธิอื่นใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหสันนิษฐานวา
ผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของแลว
แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูสงขอมูลไดสงมา
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเองวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับขอมูลไดตกลง
หรือระบุไวในมาตรฐานซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สงไปนั้นไดเปนไปตาม
ขอกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแลว
มาตรา ๒๒ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขา
สูระบบขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล
มาตรา ๒๓ การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได
เขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล
หากผู รั บ ข อ มู ล ได กํ า หนดระบบข อ มู ล ที่ ป ระสงค จ ะใช ใ นการรั บ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ว
โดยเฉพาะใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่ผรู ับขอมูลไดกําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่นของผูรับ
ขอมูลซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ได
เรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น
ความในมาตรานี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แม ร ะบบข อ มู ล ของผู รั บ ข อ มู ล ตั้ ง อยู ใ นสถานที่ อี ก แห ง หนึ่ ง
ตางหากจากสถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๔ การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสง
ขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เกี่ยวของ
มากที่สุดกับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวา
ธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถิ่นที่อยูปกติเปน
สถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทร
เลขและโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได
หมวด ๒
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๒๖
ลายมือชื่ออิเ ล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได
(๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อโดย
ไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่นํามาใช
(๒) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
อยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น
(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได และ
(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพื่อรับรองความ
ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบได
นับแตเวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดที่แสดงไดวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือชื่อตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑)
ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต
(๒) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทําการใดโดยขึ้นอยูกับลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ
(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นสูญ
หาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ขอมูลสําหรับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไม
สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองใชความ
ระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทํา
โดยเจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง

มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมี
ผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว
(๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน
ใบรับรอง
(๓) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริง
ในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง
(ข)
เจาของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนที่มีการออก
ใบรับรอง
(๔) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้
จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น
(ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ
(ข) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย ถูก
ทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
(ง) ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคําบอกกลาวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒)
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ
(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือชื่อสามารถแจง
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นตอง
สามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ
(๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือไดในการใหบริการ
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘
(๖) ใหคํานึงถึงกรณีดังตอไปนี้
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยที่มีอยู
(๒) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการนั้น
(๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผูที่อาจ
คาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีที่เกี่ยวของ

(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ
(๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยูของสิ่ง
ที่กลาวมาใน (๑) ถึง (๕)
(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ คูกรณีที่เกี่ยวของตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ
(ข) ปฏิบัติตามขอจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง
มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตอง
คํานึงถึง
(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
(๒) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับใบรับรองที่ออกใน
ประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตาม
พระราชบัญญัตินี้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศ
เชนเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ
หากการสรางหรือใชลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบดวย
หมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแตใน
กรณีที่จําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพื่อประโยชนในการเสริมสราง
ความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพื่อปองกันความเสียหายตอสาธารณชนใหมี
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปน
กิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอนก็ได
ในการกําหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น
ในการนี้ จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใน
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได

กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๓
ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูที่ประสงคจะ
ประกอบธุรกิจดังกลาวตองแจงหรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
กอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนให
ออกใบรับแจงหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานการแจงหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ไดรับแจงหรือ
รับขึ้นทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้น
ทะเบียน แตถาพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังวาการแจงหรือ
ขึ้นทะเบียนไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอํานาจสั่งผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือ
ครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว
ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ถาผูแจงหรือผู ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกต องหรือ
ครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให
คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรง
แหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใดๆ
เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได
หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และใน
กรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อ
บังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาล
ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระ
คาปรับได
ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจงหรือขึ้น
ทะเบียนอีกตอไป
มาตรา ๓๔
ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับ
ทางปกครองไมเกินสองลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได ทั้งนี้
ใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
มาตรา ๓๕ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การ
ประกาศหรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ ถาได
กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหนํา
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับและใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดใหบุคคลที่
เกี่ยวของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ หรือใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนด
รายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตอง
ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ และบท
กําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๓๖ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับการสรรหาอีกจํานวนสิบสองคน โดยในจํานวนนี้เปนผูทรงคุณวุฒิในดาน
ดังตอไปนี้ดานละสองคน
(๑) การเงิน
(๒) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(๓) นิติศาสตร

(๔) วิทยาการคอมพิวเตอร
(๕) วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร
(๖) สังคมศาสตร
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาและการเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
พิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
นี้
(๔)
ออกระเบี ยบหรื อประกาศเกี่ย วกับลายมือชื่ออิ เ ล็ กทรอนิกส เพื่อให เ ปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ค ณะกรรมการเป น เจ า พนั ก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๓๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ ใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมแทนภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง

ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๔๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได
ใหนําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๔ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมแจงหรือขึ้น
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝา
ฝนคําสั่งหามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําโดยนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทน
นิติบุคคลหรือผูซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดในความผิดนั้นดวย เวนแตพิสูจน
ไดวาตนมิไดรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

